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Oplegvel  
 
 
1. Onderwerp 

 
Dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2014-
2016 Gemeenten – Holland Rijnland 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
  Efficiencytaak  
  Platformtaak volgens Dagelijks Bestuur 
 Platformtaak volgens gemeente  

3. Regionaal belang Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. De 
gemeenten zijn vanaf dan verantwoordelijk voor alle 
jeugdhulp. De gemeenten in Holland Rijnland 
bereiden de transitie van de jeugdzorg gezamenlijk 
voor. 

4. Behandelschema: 
 
 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
12 november 
 
 

 
25 november 
20 november 
 
 
 
 

5. Advies PHO 1. de colleges van Burgemeester en Wethouders 
van de 13 gemeenten van Holland Rijnland te 
adviseren de Dienstverleningsovereenkomst 
jeugdhulp 2014-2016 Gemeenten – Holland 
Rijnland vast te stellen. 

2. deze overeenkomst 20 november voor te leggen 
aan de colleges.  

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda staat) 

De gemeenten in Holland Rijnland (met uitzondering 
van Voorschoten) hebben besloten gezamenlijk het 
opdrachtgeverschap van de jeugdhulp vorm te 
geven. De afspraken hierover worden vastgelegd in 
bijgaande concept- Dienstverleningsovereenkomst 
jeugdhulp 2014-2016 Gemeenten-Holland Rijnland.  

8. Inspraak   Nee 
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9. Financiële gevolgen   N.v.t. 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
 

 Eerdere besluitvorming: 
31 oktober 2014 heeft het PHO ingestemd met de 
voorstellen over de uitwerking van het 
besturingsmodel. Deze voorstellen zijn verwerkt in 
voorliggende Dienstverleningsovereenkomst (DVO). 
 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Adviesnota PHO (concept)   
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: 
Dienstverleningsovereenkomst  Jeugdhulp 2014-2016 Gemeenten – Holland Rijnland 
 
 
Beslispunten: 
1. de colleges van Burgemeester en Wethouders van de 13 gemeenten van Holland Rijnland 

te adviseren de Dienstverleningsovereenkomst jeugdhulp 2014-2016 Gemeenten – 
Holland Rijnland vast te stellen. 

2. deze overeenkomst 20 november voor te leggen aan de colleges. 
 

Inleiding: 
Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. De gemeenten zijn vanaf dan 
verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. De gemeenten in Holland Rijnland bereiden de transitie 
van de jeugdzorg gezamenlijk voor. De gemeenten (met uitzondering van Voorschoten) 
hebben besloten gezamenlijk het opdrachtgeverschap van de jeugdhulp vorm te geven. De 
afspraken hierover worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de 
gemeenten en Holland Rijnland. 
 
Beoogd effect: 
De effectieve en efficiënte uitvoering van het opdrachtgeverschap voor de Jeugdhulp richting 
de zorgaanbieders namens de 13 deelnemende gemeenten. 
 
Argumenten:  
1.1 deze overeenkomst is noodzakelijk voor de uitvoering van het regionaal 

opdrachtgeverschap jeugdhulp. 
Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van goede en 
toegankelijke jeugdhulp. De gezamenlijke aanpak van de gemeenten in Holland Rijnland leidt 
tot efficiencyvoordelen bij de gemeenten, een eenduidiger positie als opdrachtgever naar de 
zorgaanbieders en één aanspreekpunt bij de regio Holland Rijnland. Voor de uitvoering van dit 
regionaal opdrachtgeverschap is bijgaande Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de 
gemeenten als opdrachtgever en het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland (DB) als 
opdrachtnemer opgesteld. Met deze overeenkomst leggen de gemeenten vast welke 
inhoudelijke en technische taken ze door Holland Rijnland willen laten uitvoeren.  
 
1.2 de dienstverleningsovereenkomst is juridisch getoetst door Pels Rijcken. 
Aan juridisch adviesbureau Pels Rijcken is gevraagd de overeenkomst te toetsen en de risico’s 
in kaart te brengen. 14 november is een afspraak met Pels Rijcken om de laatste vragen en 
wijzigingen door te nemen. De technische vragen die nog spelen hebben betrekking op het 
verduidelijken van begrippen, het aanscherpen van procesafspraken en de mandaatverlening. 
Daarnaast is Pels Rijcken gevraagd de risico’s voor de verschillende partijen nadrukkelijk in 
beeld te brengen, waarbij onder andere wordt gekeken naar het goed organiseren van de 
aansprakelijkheid, de begroting en de bevoorschotting. Op basis van het advies van Pels 
Rijcken wordt de dienstverleningsovereenkomst aangepast en ter vaststelling aangeboden 
aan de colleges en het DB.  

Vergadering: PHO 
 

Datum: 12 november 2014 
 

Locatie:  
Agendapunt: 5a 
Kenmerk:  
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2.1 een vastgesteld DVO is nodig om op tijd de definitieve contracten te kunnen verlenen.  
Om de continuïteit van de zorg te borgen, moet de regio voor 1 december 2014 de definitieve 
contracten met de zorgaanbieders afsluiten. Dit is inhoudelijk noodzakelijk, om de 
zorgaanbieders nog enige tijd te geven om de transitie voor te bereiden. Daarnaast heeft het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in hun brief van 3 november 2014 
aangegeven dat als op 1 december de contracten niet getekend zijn, het ministerie zich 
genoodzaakt ziet om bestuurlijke maatregelen te treffen. Deze brief vindt u bij agendapunt 3 
van de PHO-stukken. Zonder dienstverleningsovereenkomst is Holland Rijnland niet 
gemandateerd om de bezwaren op de voorlopige gunning af te handelen en de definitieve 
gunning te verlenen.  
 
Kanttekeningen/risico’s: 
1.1 de gemeenten blijven verantwoordelijk voor de jeugdzorg 
Het betreft een gemandateerde bevoegdheid, dus uiteindelijk blijven de gemeenten als 
opdrachtgever financieel (bijvoorbeeld bij overschrijdingen) en juridisch verantwoordelijk en 
aansprakelijk. Om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid is in de 
dienstverleningsovereenkomst het bindend advies van het portefeuillehoudersoverleg Sociale 
Zaken met betrekking tot de ondertekening van de contracten verwerkt. 
 
2.1 deze snelle procesgang geeft weinig tot geen ruimte voor afwijkende besluitvorming 
Om tijdig het DVO en het bijbehorende tekenmandaat voor de secretaris/directeur van 
Holland Rijnland geregeld te hebben, is een snelle procesgang van het DVO noodzakelijk. Dit 
moet voor 1 december, anders plaatst het Rijk de gemeenten in Holland Rijnland onder 
verscherpt toezicht. Hierom wordt de overeenkomst,  na behandeling in het PHO Sociale 
Agenda, gelijktijdig voorgelegd aan de colleges (d.d. 25 november) en het Dagelijks Bestuur 
van Holland Rijnland (d.d. 20 november). Om te voorkomen dat de kwaliteit van de 
dienstverlening onder druk komt te staan door deze snelle procesgang, is juridisch advies 
ingewonnen bij Pels Rijcken. 
 
Financiën: n.vt. 
 
Communicatie: n.v.t. 

 
Evaluatie: n.v.t. 
 
Bijlagen: 
- Concept Dienstverleningsovereenkomst Jeugdhulp 2014-2016 Gemeenten - Holland 

Rijnland 
 
 

 
 


